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Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini membahas mengenai penyebab, gejala dan dampak trauma, pemahaman dasar tentang penanganan dan ketrampilan 
dalam pertolongan pertamanya. Dalam mempelajari matakuliah ini mahasiswa harus lulus matakuliah Psikologi Klinis Dasar. 
 

Capaian Pembelajaran CPL 
1. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
2. Menguasai konsep dasar teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi 
3. Memahami bagaimana pentingnya untuk  menerapkan pendekatan biospikososial dalam memahami manusia 
4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan soluasi, gagasan, desain atau kritik seni 

5. Mampu melakukan intervensi psikologi non non klinis untuk perubahan perilaku individu, kelompok, organisasi, dan 
masyarakat dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan 
mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. 

CPMK 
1. Mahasiswa menguasai konsep dasar mengenai stress paska trauma ditinjau dari biopsikososial 
3. Mahasiswa menguasai konsep dasar mengenai dukungan psikososial 
4. Mahasiswa memiliki opini mengenai konsep penerapan terapi trauma 
5. Mahasiswa mampu melakukan Pertolongan Psikologis Pertama 

 
Topik Bahasan Pengertian trauma, berbagai perspektif trauma, Jenis-jenis trauma,  faktor pendukung dan faktor pelindung, mekanisme atau dinamika 

neuropsikologi trauma (biopsikososial), dukungan sosial,pertolongan pertama, terapi trauma 

 
Profil Dosen Pengampu Para pengampu matakuiah ini memiliki pengalaman praktek  dan latar belakang pendidikan  Magister Profesi Psikologi Klinis.  
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Deskripsi Matakuliah Mahasiswa     memahami     esensi     konflik sosial, akar konflik dan analisa konflik, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan 
resolusi   konflik   dan   transformasi   konflik, serta mampu memahami peran pemaafan dan resiliensi dalam tranformasi konflik. 
Pada dasarnya matakuliah ini merupakan bagian dari Psikologi Sosial, tetapi bisa dipelajari oleh siapa saja yang tertarik dengan 
masalah-masalah psikologi sosial 
 

Capaian Pembelajaran CPL 
1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal oranglain. 
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
3. Menguasai konsep dasar teoritis tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya  
4. Menguasai konsep teoritis komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa 
5. Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan 

masalah yang sudah ada 

CPMK 
1. Mahasiswa memahami pentingnya mempelajari konflik, definisi, teori akar konflik dan pemetaan konflik, perbedaan 

resolusi konflik dan transformasi konflik 
2. Mahasiswa mampu memahami strategi,mediasi dan pendampingan dalam resolusi konflik  
3. Mahasiswa mampu memahami strategi, mediasi dan pendampingan dalam transformasi konflik 
4. Mahasiswa mampu memahami peran pemaafan dan resiliensi dalam transformasi konflik. 
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Topik Bahasan 1. Pengantar : permasalahan konflik sosial, definisi konflik, jenis/bentuk konflik 
2. Teori-teori akar konflik 
3. Pemetaan konflik dan analisa konflik 
4. Perbedaan resolusi konflik dan transformasi konflik  
5. Strategi resolusi konflik dan mediasi 
6. Strategi transformasi konflik 
7. Mediasi dan pendampingan tranformasi konflik 
8. Pemaafan dan resiliensi dalam tranformasi konflik 

Profil Dosen Pengampu 
Pengampu terdiri dari  dosen yang tertarik dengan permasalahan-permasalahan psikologi sosial, berasal dari latar belakang 
pendidikan magister psikologi sosial dan klinis. 

 
 
 
 
 Semarang,  30 November 2020  
Mengetahui, 
Ketua Program Studi 

 
Koordinator Matakuliah 

  

(Dr. Suparmi, Msi) (...................................... ). 
 
 
 
 


